ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 564 /UBND-HC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hồng Ngự, ngày 22 tháng 5 năm 2020

V/v đẩy mạnh các phong trào
chào mừng Đại hội đại biểu
Đảng bộ Huyện lần thứ XII,
nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành huyện;
- Công an huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Ngự
lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng.
Thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại hội nghị Ban
Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20. Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo như sau:
1. Đối với các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần
thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đăng ký với Huyện ủy, gồm: Cầu Cái Vừng và
nâng cấp bến khách ngang sông Mương Lớn; Điện năng lượng mặt trời khu hành
chính Huyện; Chỉnh trang các tuyến đường nội ô thị trấn Thường Thới Tiền.
Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm việc với các chủ đầu tư, đơn vị thi công
khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng các công
trình trước thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm
kỳ 2020 - 2025.
2. Đối với cảnh quan môi trường.
2.1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thành
lập Đoàn công tác ra quân trực tiếp xuống địa bàn phối hợp với UBND các xã, thị
trấn tiến hành phát quang cây xanh, bụi rậm che khuất tầm nhìn. Đặc biệt là tuyến
đường Tỉnh lộ ĐT.841 qua địa bàn các xã, thị trấn: Thường Thới Tiền, Thường
Phước 1, Thường Phước 2, Thường Lạc nhằm tạo cảnh quang môi trường xanh,
sạch, đẹp, đường thông hè thoáng.
Thành lập Đoàn công tác ra quân phối hợp UBND các xã, thị trấn giải tỏa
lấn chiếm hành lang, lòng lề đường, nhất là địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền.
Chỉ đạo Ban Quản lý công trình công cộng Huyện tăng cường công tác thu
gom và xử lý rác thải trên địa bàn huyện, nhất là tuyến đường Tỉnh lộ ĐT841
không để tồn đọng; vệ sinh môi trường khu bờ kè thị trấn Thường Thới Tiền.
Thường xuyên kiểm tra các bảng điện tử cổng chào của huyện tại đường Hùng
Vương (đường 02 chiều), khu mũi tàu đảm bảo phục vụ tốt công tác tuyên truyền
của huyện.
2.2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động thành lập Đoàn công tác ra
quân vệ sinh môi đường, phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn, giải tỏa lấn
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chiếm hành lang, lòng lề đường; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân thực
hiện tốt vệ sinh môi trường, phát quang cây xanh, bụi rậm, chỉnh trang cột cờ,
hàng rào,… nhằm tạo vẽ mỹ quan, môi trường xanh - sạch - đẹp.
UBND các xã, thị trấn: Thường Thới Tiền, Thường Phước 1, Thường
Phước 2, Thường Lạc chỉ đạo Đoàn công tác thường xuyên ra quân kiểm tra, giải
tỏa lấn chiếm, lòng lề các tuyến đường, nhất là tuyến đường Tỉnh lộ ĐT.841, lộ
làng nông thôn.
3. Công an huyện lãnh đạo đội nghiệp vụ thường xuyên ra quân tuần tra,
đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xây dựng kế hoạch phối hợp đơn vị liên quan
đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, an ninh khu vực biên giới, an toàn giao
thông trước trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ
2020 - 2025.
4. Phòng Văn hóa - Thông tin chủ động phối hợp đơn vị liên quan tham
mưu UBND huyện kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu
Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Kiểm tra, rà soát các cụm pano, áp phích, bảng khẩu hiệu tuyên truyền…
kịp thời thay thế, làm mới các bảng hư hỏng, cũ; đồng thời lựa chọn nội dung
tuyên truyền đúng theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên, chỉ đạo của Huyện ủy.
Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện tăng cường
thời gian phát thanh, đưa các tin, bài, công trình, phần việc… hướng đến chào
mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng.
5. Các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tiếp dân, hòa giải cơ sở,
giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng, kéo
dài, khiếu nại vượt cấp, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.
Các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động thực hiện
có hiệu quả nhiệm vụ, công việc nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ
các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo hệ thống ngành dọc phối hợp cùng
UBND cùng cấp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, nhằm lập thành tích
chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,
thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/HU, TT/HĐND (b/c);
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN(Nu).
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